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Statens vegvesen organisasjon

Nasjonale veg 
og transportdata



Hvilke prosesser støtter nasjonale veg og transportdata
• Trafikksikkerhet
• Framkommelighet og trafikkavvikling
• Enhetlig og sammenhengende digitalt vegnett
• Investeringstiltak (veg og transportplanlegging)
• Nasjonal analyse & statistikk
• Samfunnssikkerhet og beredskap

Målsettinger:
• Verdiskapning gjennom innhenting og distribusjon av 

sanntids veg- og transportdata
• Datadreven effektiv forvaltning av oppdatert geografisk 

informasjon i alle faser av vegens livsløp
• FoU og teknologiske rammeverk -> riktig teknologi for 

fremtidens transport

Nasjonale veg og transportdata - målbilde

Link til Fortelling i ArcGis online

https://storymaps.arcgis.com/stories/cc93dd6fe61341ad8f59fed841b6aa73


Geografisk infrastruktur

U2.1

Rolle avdeling Transportutvikling

- FoU og teknologiske rammeverk

• Har forvaltningsansvar for transportdata
og NVDB i nasjonal geografisk 
infrastruktur

• Har ansvar for dataflyt til 
annen nasjonal og internasjonal 
geografisk infrastruktur

• Samarbeider med vegeierne og andre 
dataeiere om dataflyt og integrasjon

• Ulike behov og tekniske plattformer 
skaper utfordringer for dataflyt og 
integrasjon

• Standardisering er fundament for 
videreutvikling av dataflyt og integrasjon

• Dette er bakgrunnen for arbeidet med 
standardisering innen geografisk 
infrastruktur

Nasjonale veg og transportdata



Aktivitet Område
Forskning, PhD Internasjonalt
ISO standardisering Internasjonalt
CEDR call 2018 Internasjonalt
SmartFlow Nordisk
NBC Nordisk
Norge digitalt Nasjonalt
SOSI fagområder Nasjonalt
Standard Norge Nasjonalt
VU053 - Modellbaserte 
vegprosjekter Etat

VU004 -
Vedlikeholdsstyring Etat

BIM-nettverk Etat
Bjørnafjordprosjektet Etat
NVDB grensesnitt Etat

FoU og teknologiske rammeverk
- Dataflyt i vegens livsløp
- Standardiserings- og utviklingsaktiviteter som avdeling Transportutvikling har ansvar for eller deltar i.

Plattformer for dataflyt Utvikling - Teknisk infrastruktur

NVDB

Utvidet løsning for modelldrevet 
dataflyt som støtter flere plattformer

Semantisk web/ linked data

Etablert teknisk plattform for 
implementering av løsninger, 
samarbeid med IKT-divisjonen

Utvikling – aktiviteter/prosjekter



NVDB – data og struktur

• Teknisk infrastruktur
• Organisatorisk infrastruktur
• Samhandling med fagmiljøer
• Sentral dataflytgruppe og 

datasekretariatet
• NVDB faggrupper – kategori 3
• Resultat – OTL som dekker gitt behov
• Standardiseringsarbeid i praksis
• Utvikling siden 1995

Forvaltning av datastruktur

Innsyn i data



Modellering og dataflyt – modelldrevet arkitektur

UML-modell

GML applikasjonsskjema (.xsd)

Skape data Eksport Import Kontroll og 
godkjenning

Dataflyt i henhold 
til krav

Myndighets-
krav

Visualisering, 
bruk

ISO TC211



VU053 Modellbserte vegprosjekter
SmartFlow
SOSI Vegkropp

NVDB – noen utvalgte grensesnitt

Fagmodell VA -> Norsk Vann

VU004 Vedlikeholdsstyring
D&V operativt

Ledningsregistreringsforskrift



Sammenstilling NVDB – SOSI Ledning 4.6
NVDB

Behov
Universe of discurse Nasjonale veg og transportdata

Ledningsregistrering Norsk Vann

Spesifikasjoner
Menneske/maskin

LedningsnettEtablertEllerFlyttet.pdf
LedningsnettEtablertEllerFlyttet.xsd

Standarden for «Stedfesting av 
ledninger og andre anlegg i grunnen og i 
sjø/vassdrag»

NVDB produktspesifikasjoner
NVDB GML application schema

norskvann-prosjektering-2_2_.pdf
Prosjektering.xsd

Ledningsnett data i VA 
anleggsprosjekter skal utveksles fra 
rådgiver/konsulent til utførende

Modell SOSI del 1
SOSI  andre viktige komponenter 
NVDB Datakatalog

SOSI del 1
«Hovedsakelig utgangspunkt i 
SOSI standarden for Ledning 4.6

SOSI del 1
«Hovedsakelig utgangspunkt i 
SOSI standarden for Ledning 4.6»

http://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/Produktspesifikasjon_Kartverket_LedningsnettEtablertEllerFlyttet_20190101.pdf
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/LedningsnettEtablertEllerFlyttet/20190101/LedningsnettEtablertEllerFlyttet.xsd
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/eksport/produktspesifikasjon/index.htm
https://github.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/tree/master/GML
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_norsk-vann-ledningsdata-for-prosjektering-og-eksisterende-anlegg_v4_produktspesifikasjon-norskvann-prosjektering-2_2_.pdf
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2/Prosjektering.xsd


Data InspectorWorkbench



Demo FME
Undersøke ledning testdata
Undersøke GML applikasjonsskjema
Sammenstilling NVDB - SOSI Ledning
ØFeature Manipulation – definisjon
ØFeature Manipulation – data
ØFeature Manipulation – kontroll Inspector


